Międzynarodowa firma BITRON POLAND SP. Z O.O.
w związku z rozwojem działalności poszukuje kandydatów
na wydział GUM
na stanowisko:

Technolog maszyn i urządzeń

miejsce pracy: Wydział Gum Sosnowiec Electromechanical Products Unit
ul. Jedności 46
Obowiązki:
• Nadzór technologiczny nad pracą maszyn i urządzeń
• Zarządzanie dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
• Tworzenie dokumentacji technicznej i wykonawczej
• Ulepszanie i modyfikowanie istniejących technologii produkcji
• Wdrażanie nowych procesów technologicznych
• Planowanie modyfikacji i konserwacji maszyn i urządzeń pod względem zabezpieczenia wymaganej
jakości
• Opiniowanie i wdrażanie zaleceń z zakresu systemów jakościowych
• Prowadzenie konsultacji z innymi wydziałami oraz klientami zewnętrznymi w zakresie wyjaśniania
spraw technicznych,
• Opracowywanie zapytań ofertowych,
• Samodzielna realizacja powierzonych zadań w zakresie wyjaśniania spraw technicznych,
Od kandydatów oczekujemy:
• bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego
• min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
• wykształcenie wyższe - inżynierskie
• znajomości pakietu MS Office
• znajomości oprogramowania SOLID WORKS
• bardzo dobrej znajomości zasad konstrukcji maszyn
• umiejętności organizacyjnych, systematyczności i dokładności
• umiejętności pracy w zespole
• gotowości do wyjazdów służbowych
• znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację
• czynnego prawa jazdy kat. B
• mile widziana znajomość narzędzi Lean Manufacturing
Oferujemy:
• Dobre warunki pracy
• Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń
• Atrakcyjne benefity

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV z dopiskiem
Technolog maszyn i urządzeń – wydział Gum droga elektroniczną:
rekrutacja-unit2@bitron.pl
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BITRON POLAND Sp.
z o.o. z siedzibą w Sosnowcu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 r, poz. 922)”
Informujemy, że Administratorem danych jest BITRON POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul.
Jamesa Watta 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

